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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Όμοπθη και παπάξενη παηπίδα … Ζ εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή πνίεζε· απφ 

ηελ παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ. 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Υαξίησλ Μαδελιήο 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Καιιηφπε Κσηζάθε 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή ινγνηερλία 

Τάξη 

Α΄ Λπθείνπ  

Σσολική μονάδα 

Γεληθφ Λχθεην Μαθξνρσξίνπ 

Χπονολογία 

Απφ 26-3-2013 έσο 23-4-2013. 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

Διαθεμαηικό 

ρη 

Χπονική διάπκεια 

Οθηψ ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 
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ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Ζ ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη:  

 ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηελ αλάγλσζε πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, 

 ηε γλψζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο(Οη 

καζεηέο ηα έρνπλ δηδαρζεί ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην), 

 ηελ ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ζ/Τ: κεραλή αλαδήηεζεο, 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (ΠΔΚ), αλάξηεζε αξρείσλ ζε ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ (Wiki), πξφγξακκα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (PowerPoint), 

 ηελ χπαξμε εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο κε ηνπιάρηζηνλ έμη ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, βηληενπξνβνιέα θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, 

 ηελ εμνηθείσζε κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κε ηνλ 

ζπλδπαζκφ κεζφδσλ, 

 ηελ επηινγή εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζεσξεί 

φηη είλαη θαηάιιεια γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο αξρηθά λα αληηιεθζνχλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ «εηθφλα» ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή 

πνίεζε.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Καιιηφπε Κσηζάθε, Όμοπθη και παπάξενη παηπίδα… Ζ εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε 

λενειιεληθή πνίεζε· απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ, Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Α΄ Λπθείνπ, 2013. 

Το ζενάπιο ανηλεί 
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Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην αλαπηχρζεθε ζε δχν θάζεηο: Ππιν ηην ανάγνωζη( δχν ψξεο) θαη 

Κςπίωρ ανάγνωζη (έμη ψξεο). ηελ Α΄ θάζε, Ππιν ηην ανάγνωζη, άλνημε ν δηάινγνο κε 

ηελ Πνίεζε. Γφζεθε ην πεξίγξακκα ηνπ φξνπ, ελψ αλαδείρζεθε ε πνηθηιία ησλ ζεκάησλ 

ηεο. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ παξάζεζε πνηεηηθψλ θεηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ έγηλε 

αληηιεπηφ φηη ε έλλνηα ηεο παηξίδαο κπνξεί λα είλαη αθελφο άμνλαο ζπλνρήο θαη 

αθεηέξνπ λα αλαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν αιιαγήο ηεο πνίεζεο ζηελ πνξεία ηεο απφ ηελ 

παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ. Οη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζε πνηεηηθέο αλζνινγίεο θαη 

ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο πνηήκαηα, ηα δηάβαζαλ θαη ηα παξνπζίαζαλ.  

ηε Β΄ θάζε, ηεο Κςπίωρ ανάγνωζηρ, νη καζεηέο αλά νκάδεο δηάβαζαλ πνηήκαηα 

παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο, δηαθνξεηηθψλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ θαη 

εζηίαζαλ ζηελ έλλνηα ηεο παηξίδαο, ζηα ζπζηαηηθά πνπ ν θάζε πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα ηελ παξνπζηάζεη, θαη ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπ. Οη καζεηέο δηάβαζαλ ηα θείκελα 

επεμεξγαδφκελνη ηα θχιια εξγαζίαο ηφζν κέζα ζηελ ηάμε φζν θαη ζην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο(Wiki). Ζ ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ βνήζεζε ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνκείηαη έλα πνηεηηθφ θείκελν θαη ν 

ςεθηαθφο ππνκλεκαηηζκφο ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ζρνιηάζνπλ απφ ηε δηθή ηνπο 

νπηηθή έλα πνίεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηήξημε θαζνδεγεηηθά φια ηα κέιε ηεο ηάμεο.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή πνίεζε είλαη ν ηίηινο ηνπ ζελαξίνπ. Ζ παηξίδα, 

φκνξθε θαη παξάμελε, πκλήζεθε, ιαηξεχηεθε, θαηεγνξήζεθε, αγαπήζεθε, πίθξαλε θαη 

απνγνήηεπζε. Ζ πνίεζε, επαίζζεηνο δέθηεο, παξνπζίαζε ηηο δηαθνξεηηθέο εηθφλεο ηεο 

παηξίδαο επηζεκαίλνληαο ηε ζπλάξηεζή ηεο κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηα πνιηηηζηηθά 

ξεχκαηα. Οη εηθφλεο ηεο παηξίδαο αιιά θαη ε ζηάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πνηεηψλ-

δεκηνπξγψλ παξνπζηάδνληαη ζην ζελάξην κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα 
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δηαθνξεηηθψλ επνρψλ θαη ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ. Έηζη, νη καζεηέο θαηαλφεζαλ κέζα 

απφ ηελ πνίεζε φηη ε παηξίδα είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα πνπ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ 

ηφπν ζηνλ νπνίν θαηνηθεί έλαο ιαφο αιιά αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο ηδέεο, ζηηο αμίεο, ζηα 

ηδαληθά, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ. Γλψξηζαλ ηελ ςπρή ηεο παηξίδαο κέζα 

απφ κηα πνηεηηθή πνξεία κεηάβαζεο απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψρζεθε νη καζεηέο:  

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αιιαγή ηεο πνίεζεο κέζα ζηνλ ρξφλν, σο 

απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ επνρή, 

 λα αληηιεθζνχλ ηελ εμέιημε ηεο πνίεζεο ζην γεληθφηεξν πιαίζην πνιηηηζκηθψλ 

θαη θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ, 

 λα δηαβάζνπλ πνηεηηθά θείκελα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παηξίδα θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε εηθφλα ηεο παηξίδαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, πνπ 

δηακνξθψλνληαη αλά επνρή, απνηππψλνληαη ζην πεξηερφκελν θαη ζηε κνξθή ηνπ 

πνηεηηθνχ θεηκέλνπ. 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Δπηδηψρζεθε νη καζεηέο: 

 λα θαηαλνήζνπλ ηνπο φξνπο παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή 

πνίεζε, εληνπίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε πνηεηηθά θείκελα, 

 λα γλσξίζνπλ ηελ πνηεηηθή εηθφλα ηεο παηξίδαο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη απφ 

πνηεηέο δηαθνξεηηθψλ επνρψλ θαη ηάζεσλ.  
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Γπαμμαηιζμοί 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ επηδηψρζεθε νη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 λα δηαθξίλνπλ ζε πνηήκαηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο 

κνληέξλαο πνίεζεο, 

 λα δηαβάδνπλ πνηεηηθά θείκελα γηα ηελ παηξίδα κε ηελ αληίιεςε ηεο πνιπζεκίαο 

ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, 

 λα αληηιακβάλνληαη ηελ παηξίδα σο ζχλζεηε έλλνηα κε ζπζηαηηθά ηελ 

ειεπζεξία, ηελ αλεμαξηεζία, ηε δηθαηνζχλε, ηνλ αγψλα, ηα ηδαληθά, ηελ 

αμηνπξέπεηα, 

 λα δηαβάδνπλ ηελ Πνίεζε σο πνιηηηζηηθφ θαζξέθηε ηεο επνρήο. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζε δχν θάζεηο (Ππιν ηην ανάγνωζη, Κςπίωρ ανάγνωζη) θαη 

ζηεξίρηεθε ζε ζπλδπαζκφ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, φπνπ θεληξηθή ζέζε θαηείρε ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Δηδηθφηεξα: ζηελ Α΄ θάζε ε πξαθηηθή ηνπ 

θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, ν θαηεπζπλφκελνο δηάινγνο θαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία αλέδεημαλ 

ηνλ ζηφρν θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο ηνπ ζελαξίνπ. Ζ εξγαζία ζε 

νκάδεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα μεπεξαζηνχλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ελφηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε» 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαγλψζεσλ. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο 

βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο, ζηελ θαηαλφεζε θαη 

εκβάζπλζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ δηδάζθνληα.  

Οη καζεηέο, κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο, επηθνηλψλεζαλ, 

ζπλεξγάζηεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο (Wiki). Ο εθπαηδεπηηθφο έιπζε απνξίεο, ζηήξημε ηελ έξεπλα, 

παξελέβε θαζνδεγεηηθά θαη έζεζε εξσηήκαηα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ έδσζε ηε 
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δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θεηκέλσλ (απιψλ θαη πνιπηξνπηθψλ) ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ 

επίπεδν, θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη εκβάζπλζεο ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο ε έλλνηα ηεο παηξίδαο ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο, έηζη 

πνπ ε πνξεία ηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή πνξεία ηνπ πνιίηε αιιά θαη ηεο 

θνηλφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα ην εξψηεκα:Σι είναι η παηπίδα μαρ; ηίζεηαη ζηελ αθεηεξία 

ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ πνιίηε θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. ρη σο ζηείξα παηξηδνιαηξία αιιά 

σο θξηηηθφο ζηνραζκφο θαζψο ε πνξεία ηεο ηαπηίζηεθε κε ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ, ζεηηθή ή αξλεηηθή. Σι ήηαν και ηι είναι η παηπίδα; Ποιερ οι αξίερ και ηα ιδανικά 

ηηρ; Ποιορ ο ζηόσορ ηηρ; Πώρ ποπεύηηκε ζε μια μακπαίωνη, δύζκολη, ιζηοπική ποπεία;  

Χο ινγνηερληθφο ηφπνο ε παηξίδα αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο επνρέο θαζψο 

ζπλαξηάηαη κε ηελ Ηζηνξία. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ 

πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ηελ εηθφλα ηεο παηξίδαο ζε πνηεηέο, πνπ θαηαζέηνπλ 

ην φξακα θαη ηνπο ζηνραζκνχο ηνπο γηα απηήλ ζε έλα πιαίζην φρη κφλν ηζηνξηθφ αιιά 

θαη πνιηηηζκηθφ, ζέινληαο λα ππνγξακκίζνπκε ηελ πνιπζεκία ηεο θαη ηελ αλάγθε ηεο 

ζπλερνχο πξνζαξκνγήο ηεο, ζεσξψληαο φηη ελψλεη ηνλ έθεβν κε ην ρζεο θαη ην αχξην, 

κε ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ δηδαθηηθή ελφηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε» είλαη ε 

δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Α΄ Λπθείνπ (Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ). 

 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Μέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ επηδηψρζεθε νη καζεηέο: 

 λα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο αλάινγνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο έξεπλαο(Ζ/Τ κε ζχλδεζε 

ζην δηαδίθηπν, θπιινκεηξεηήο MozillaFirefox, GoogleChrome, θ.ά., κεραλή 

αλαδήηεζεο Google, YouTube), 

 λα αληηιεθζνχλ ηελ θαηαζθεπαζηηθή πιεπξά ηεο ινγνηερλίαο, φηαλ ρξσκαηίδνπλ 

ιέμεηο ή εθθξάζεηο ή πεξηφδνπο ζην θείκελν ή φηαλ εληνπίδνπλ θαη ρξσκαηίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα εθθξαζηηθά κέζα ή αληηθαζηζηνχλ ιέμεηο ή αιιάδνπλ ηε 

γξακκαηνζεηξά ή ην κέγεζφο ηεο (πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Microsoft 

Word), 

 λα θαηαλνήζνπλ φηη κε ηνλ ςεθηαθφ ππνκλεκαηηζκφ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θαη 

λα λνεκαηνδνηήζνπλ θάζε πνηεηηθφ θείκελν αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

πξφζιεςε, 

 λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ πνιπηξνπηθά θείκελα. (πξφγξακκα δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ PowerPoint). Ο ζπλδπαζκφο ιφγνπ, εηθφλαο, ήρνπ παξνπζηάδεη 

κηα άιιε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, 

 λα εμνηθεησζνχλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζε έλα ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο (Wiki), θαζψο αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο. 

Κείμενα 

Λογοηεσνικά κείμενα ζσολικών εγσειπιδίων  

ΚΝΛ Α΄ Λςκείος: 

Κ.Π. Καβάθεο, «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο» 

Αλδξέαο Κάιβνο, «Ο θηιφπαηξηο» 

Κσζηήο Παιακάο, Ο δωδεκάλογορ ηος Γύθηος (απφζπαζκα απφ ηνλ «Πξνθεηηθφ») 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6057/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6007/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6007/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6051/
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ΚΝΛ Β΄ Λςκείος: 

Γηάλλεο Ρίηζνο, «Ο ηφπνο καο» 

Γηψξγνο εθέξεο, «Διέλε», «Δπί αζπαιάζσλ…», «Σειεπηαίνο ζηαζκφο» 

Λογοηεσνικά κείμενα εκηόρ ζσολικών εγσειπιδίων 

Νίθνο Αιέμεο Αζιάλνγινπ, «Arspoetica» ζην Ο δύζκολορ θάναηορ. Θεζζαινλίθε: 

Δγλαηία 1978, ζ. 65 

Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο, «Αλ δελ κνχ 'δηλεο ηελ πνίεζε Κχξηε» ζην Σα ποιήμαηα. Αζήλα: 

Σξία Φχιια 1999, η. Α΄. 

Οδπζζέαο Διχηεο, «Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο» ζην Ποίηζη. Αζήλα: Ίθαξνο 2002, ζ. 237. 

Κσζηήο Παιακάο, «Ο Πνηεηήο» ζην Άπανηα 3. Αζήλα: Μπίξεο – Γθνβφζηεο 1963, ζ. 

92. 

Σίηνο Παηξίθηνο, «ηίρνη» ζην ςνομιλία. Κείμενα ηος Γ. Ν Μαπωνίηη για ηο έπγο ηος 

Σίηος Παηπίκιος. Αζήλα: Κέδξνο 2005, ζ. 138-139. 

Ησάλλεο Πνιέκεο, «Ση είλαη ε παηξίδα καο» ζην Άπανηα ηα ππωηόηςπα ποιηηικά και 

θεαηπικά. Αζήλα: Γσξηθφο 1970. 

Θαλάζεο Φσηηάδεο, «Ήζειε λα γλσξίζεη πνηεηή» ζην Ποίηζη για ηην ποίηζη. 

Αλζνιφγεζε-πξφινγνο: Αληψλεο Φσζηηέξεο – Θαλάζεο Θ. Νηάξρνο, Αζήλα: 

Καζηαληψηεο 2006, ζ. 215. 

Τποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό ςλικό 

Μη λογοηεσνικά κείμενα  

εθέξεο, Γ.1971. «Γήισζε». Αζήλα: πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ. 

http://www.snhell.gr/testimonies/content.asp?id=112&author_id=44 [27-4-2013] 

Υαξηνπιάξε, Μ. 2012. «Ο πνηεηήο ζα καο πεξηκέλεη ζην λέν ηνπ ζπίηη». Σα Νέα, 

3/11/2012 http://www.tanea.gr/politismos/article/?aid=4764582 [27-4-2013] 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14153/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14138/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14139/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14141/
http://www.snhell.gr/testimonies/content.asp?id=112&author_id=44
http://www.tanea.gr/politismos/article/?aid=4764582
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Σπαγούδια  

«Αρ! παηξίδα κνπ γιπθηά» απφ ηνλ νκψλπκν δίζθν, ζηίρνη-κνπζηθή-εξκελεία 

Λνπθηαλφο Κειαεδφλεο, Minos, 1992. 

«Αρ, Διιάδα ζ‘ αγαπψ» απφ ηνλ δίζθν Ο Ραζούληρ ηπαγοςδάει Ραζούλη, Ναι ζηο ναι 

και ναι ζηο όσι, ζηίρνη Μαλψιεο Ραζνχιεο, κνπζηθή Βάζσ Αιαγηάλλε, εξκελεία 

Μαλψιεο Ραζνχιεο,Minos, 1984. 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζη: Ππιν ηην ανάγνωζη (δχν δηδαθηηθέο ψξεο) 

1
ε
 ψξα  

Σελ πξψηε ψξα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ επηρεηξήζεθε λα γίλεη κηα γεληθή ζπδήηεζε κε 

ηνπο καζεηέο γηα ηε ζέζε ηεο πνίεζεο ζηε δσή ηνπο. Ρσηήζεθαλ αλ δηαβάδνπλ ή αλ 

γξάθνπλ πνηήκαηα. Μία καζήηξηα δήισζε φηη γξάθεη πνηήκαηα θαη κάιηζηα απήγγεηιε 

έλα πνπ είρε γξάςεη θαη ζπκφηαλ. Οη ππφινηπνη καζεηέο δελ είραλ πνηέ δηαβάζεη εθηφο 

ζρνιείνπ θάπνην πνίεκα, θαζψο φιε ηνπο ε ζρέζε κε ηελ πνίεζε πεξηνξηδφηαλ ζηε 

κειέηε πνηεκάησλ ζην ζρνιείν. Έγηλε πξνζπάζεηα λα δνζνχλ θάπνηνη νξηζκνί γηα ηελ 

πνίεζε, αιιά ε ζπδήηεζε δελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ νχηε έλα πνίεκα ή θάπνηνπο έζησ 

ζηίρνπο.  

Αθνχ δηαηέζεθαλ δέθα πεξίπνπ ιεπηά ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ είρε επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (λα ελεξγνπνηεζεί, 

δειαδή, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ), δεηήζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο θαηά νκάδεο (νη ίδηεο πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί πην πξηλ,θαηά ηελ εθαξκνγή 

άιισλ ζελαξίσλ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο) λα αλνίμνπλ ην Wiki πνπ είρε εηνηκαζηεί 

απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη, κε αθνξκή ηηο απφςεηο πνπ θνζκνχζαλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη 

αθνξνχζαλ ζε νξηζκνχο ηεο πνίεζεο, λα επηιέμνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ζχληνκα απηή 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=18994
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=2999
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πνπ ηνπο εμέθξαδε
1
. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δηήξθεζε πέληε πεξίπνπ ιεπηά. Αξθεηνί 

καζεηέο ελεξγνπνηήζεθαλ, φρη φκσο ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ. 

Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε άπνςε πνπ θάλεθε φηη θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ ήηαλ ην ζχλζεκα «ε πνίεζε είλαη ζηνπο δξφκνπο!». Με αθνξκή ην 

ζχλζεκα απηφ έγηλε ζχληνκε ζπδήηεζε γηα ηνλ επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο. 

Γπζηπρψο, αθνχζηεθαλ θαη απαμησηηθέο απφςεηο γηα ηελ πνίεζε κε αθνξκή νξηζκνχο 

ηεο πνίεζεο δπζλφεηνπο γηα ηνπο καζεηέο.  

Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα είρε ζρεδηαζηεί απφ ηνλ δηδάζθνληα ζε θχιια εξγαζίαο 

πνπ ππήξραλ ζην Wiki. Δίραλ επηιεγεί πέληε απφ ηα πνηήκαηα πνπ πξνηείλνληαη ζην 

ζπληαγκέλν ζελάξην θαη αθνξνχλ ζηνλ ξφιν ηεο πνίεζεο θαη δεηήζεθε απφ ηηο νκάδεο 

λα γξάςνπλ ην ζρφιηφ ηνπο κε αθνξκή ηελ άπνςε ηνπ πνηήκαηνο πνπ ηνπο δφζεθε λα 

κειεηήζνπλ, δεκηνπξγψληαο ζην Wiki κηα ζειίδα γηα ηελ πνίεζε κε ρξψκα θαη εηθφλα. 

Παξφιν πνπ επειέγεζαλ πνηήκαηα ηα νπνία, θαηά ηνλ δηδάζθνληα, ζα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά ζηνπο καζεηέο, κφλν κηα νκάδα θαηάιαβε θαη ζρνιίαζε ην 

πνίεκα
2
 πνπ ηεο δφζεθε. Οη ππφινηπεο έγξαςαλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ πνίεζε 

παξαζέηνληαο ζηίρνπο θαη νιφθιεξα πνηήκαηα πνπ βξήθαλ ζην δηαδίθηπν. 

Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νινθιεξψζεθε ε πξψηε δηδαθηηθή ψξα. Γφζεθαλ 

νδεγίεο ζηνπο καζεηέο λα νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζπίηη ηηο επφκελεο δπν 

κέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηελ πην πξσηφηππε θαη 

ελδηαθέξνπζα γηα απηνχο εξγαζία. Απφ ηνπο δεθανρηψ καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο νη δέθα 

ζρνιίαζαλ θάπνηα εξγαζία. 

2
ε
ψξα  

Γηα ηε δεχηεξε ψξα ν δηδάζθσλ είρε εμεηάζεη ηηο εξγαζίεο πνπ εθπφλεζαλ νη νκάδεο θαη 

δεκηνχξγεζε κηα ζειίδα ζην Wiki, ζπγθεληξσηηθή ησλ απφςεσλ πνπ δηαηχπσζαλ νη 

                                                           
1
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ηα αξρεία arxiki_sel_wiki_ 1, arxiki_sel_wiki_ 2 θαη arxiki_sel_wiki_ 3. 

2
 Δπξφθεηην γηα ην πνίεκα «Αλ δελ κνπ ʼδηλεο ηελ πνίεζε, Κχξηε» ηνπ Ν. Βξεηηάθνπ. Βι. ζηνλ Φάθειν 

Σεθκεξίσλ ηα αξρεία poiima_A_fasi_1 θαη poiima_A_fasi_2. 
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καζεηέο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο πνίεζεο
3
. Έγηλε ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ 

απηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη παξνπζηάζηεθαλ κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα δπν 

απφ ηηο εξγαζίεο, νη δχν πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη θαη ηα πεξηζζφηεξα ζρφιηα. Οη 

εξγαζίεο απηέο ήηαλ πξάγκαηη πξσηφηππεο, θαζψο ε πξψηε αθνξνχζε ζε γηαπσλέδηθα 

πνηήκαηα θαη ε δεχηεξε μερψξηδε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνλ ξπζκφ θαη 

ηνλ επαλαζηαηηθφ ηεο ραξαθηήξα.  

 Με ηε ζπδήηεζε πνπ πξνθάιεζε ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ έγηλε ε 

κεηάβαζε ζηνλ δεχηεξν άμνλα ηεο Α΄ θάζεο. Παξνπζηάζηεθαλ θαη ζρνιηάζηεθαλ ηα 

ζέκαηα ησλ πνηεκάησλ πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο (θπξηαξρνχζε θπξίσο ην εξσηηθφ 

ζπλαίζζεκα) θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ πνην άιιν είλαη ζπρλά ζέκα 

ηεο πνίεζεο. Έηζη, ε ζπδήηεζε θαηέιεμε φηη θαη ε παηξίδα πνιιέο θνξέο εκπλέεη ηνπο 

πνηεηέο.  

Αθνχζηεθαλ ηα ηξαγνχδηα «Αρ Παηξίδα κνπ γιπθηά» θαη «Αρ, Διιάδα ζε αγαπψ» 

κε ηαπηφρξνλε πξνβνιή ζρεηηθψλ βίληεν θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ησλ 

δχν ηξαγνπδηψλ. πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκεζνχλ πνηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παηξίδα
4
θαη ζπδεηήζεθε πφζν ελδηαθέξνλ είλαη ην ζέκα ηεο παηξίδαο 

γηα ηνπο ίδηνπο, πνηεο επνρέο νη πνηεηέο γξάθνπλ κε ζέκα ηελ παηξίδα, πνηα αηζζήκαηα 

θαη πνηεο ηδέεο εθθξάδνπλ. 

Με ηε ζπδήηεζε απηή έγηλε θαηαλνεηφ φηη πνηήκαηα πνηεηψλ δηαθνξεηηθψλ 

επνρψλ θαη ξεπκάησλ κε ζέκα ηελ παηξίδα απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ κε 

ηίηιν «κνξθε θαη παξάμελε παηξίδα… ε εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε λενειιεληθή 

πνίεζε· απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ». Έηζη, δφζεθε σο αηνκηθή εξγαζία ζην 

ζπίηη λα επηιέμνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ζην Wikiέλα πνίεκα κε ζέκα ηελ παηξίδα, 

εθθξάδνληαο θαη νη ίδηνη ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ παηξίδα. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

                                                           
3
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ηα αξρεία apopseis_1, apopseis_2, apopseis_3, apopseis_4 θαη apopseis_5. 

4
Πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο, αθνχ δήισλαλ φηη δε ζπκνχληαλ ζρεηηθά πνηήκαηα, ηνπο 

δεηήζεθε λα ζπκεζνχλ πνηήκαηα ή ζηίρνπο θαη ηξαγνχδηα πνπ αθνχλ ζπρλά ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο θαηά 

ηηο εζληθέο επεηείνπο. 
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ήηαλ λα αθνπζηνχλ πνηήκαηα δηαθνξεηηθήο ηερλνηξνπίαο, κνληέξλα θαη παξαδνζηαθά, 

θαη λα δηαπηζησζνχλ ζε πξψηε θάζε θάπνηεο δηαθνξέο. 

Β΄ θάζη: Κςπίωρ ανάγνωζη (έμη δηδαθηηθέο ψξεο) 

3
ε
 ψξα  

Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ είραλ ζρνιηαζηεί απφ ηνλ δηδάζθνληα πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ηξίηεο ψξαο ζην Wikiθαη παξνπζηάζηεθαλ ζχληνκα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Οη 

καζεηέο επέιεμαλ κφλν παξαδνζηαθά πνηήκαηα. Μεηαμχ ησλ εξγαζηψλ μερσξίδεη κηα 

πνπ επέιεμε πνίεκα μέλνπ πνηεηή (ηνπ ζχγρξνλνπ Καλαδνχ Brian Wrixon)
5
 θαη ε 

εξγαζία ηεο καζήηξηαο πνπ έγξαςε ε ίδηα έλα πνίεκα γηα ηελ παηξίδα
6
.  

ηε ζχληνκε ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε αθνξκή ηηο εξγαζίεο δεηήζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηεκάησλ πνπ επέιεμαλ ζρεηηθά κε 

ηε κνξθή ηνπο. Καζψο φια ηα πνηήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ παξαδνζηαθά 

(αθφκε θαη ην ζχγρξνλν πνίεκα ηνπ μέλνπ πνηεηή αθνινπζεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο πνίεζεο), νη καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο ησλ 

παξαδνζηαθψλ πνηεκάησλ. ηελ εξψηεζε ηνπ δηδάζθνληα αλ κπνξεί έλα πνίεκα λα κελ 

έρεη νκνηφκνξθεο ζηξνθέο θαη ζηίρνπο, κέηξν, νκνηνθαηαιεμία, νη καζεηέο απάληεζαλ 

αξλεηηθά, δίλνληαο έηζη ηελ εληχπσζε φηη δελ γλψξηδαλ ηη είλαη ε κνληέξλα πνίεζε. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή δηήξθεζε δεθαπέληε ιεπηά. 

ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ θάζε νκάδα λα αλνίμεη ηε ζειίδα ηεο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην Wiki θαη λα εθπνλήζεη ηελ πξψηε εξγαζία ηεο Β΄ θάζεο. 

πγθεθξηκέλα, δφζεθαλ ζηηο νκάδεο ηα πνηήκαηα: Η. Πνιέκε «Ση είλαη ε παηξίδα καο» 

θαη απφ ην έξγν ηνπ Ο. Δλύηη Ο ήλιορ ο ηλιάηοπαρ, ην απφζπαζκα «Ο ήιηνο». ηηο ηξεηο 

πξψηεο νκάδεο δφζεθε ην πξψην πνίεκα θαη ζηηο άιιεο δχν ην δεχηεξν θαη δεηήζεθε 

απφ θάζε νκάδα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνληαλ ζηελ εξγαζία, κε ζηφρν 

                                                           
5
 Βι. φ.π. ηα αξρεία poiima_Brian_Wrixon_1 θαη poiima_Brian_Wrixon_2. 

6
 Βι. φ.π. ηα αξρεία poiima_patrida_1 θαη poiima_patrida_2. 
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λα δηαπηζησζνχλ ζην ηέινο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο 

πνίεζεο. 

Οη νκάδεο πνπ εμέηαδαλ ην πνίεκα ηνπ Η. Πνιέκε, «Ση είλαη ε παηξίδα καο» 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 Γηαθξίλνπκε ζηξνθέο ζην πνίεκα; Κάζε ζηξνθή έρεη νξηζκέλν αξηζκφ ζηίρσλ; 

Τπάξρεη νκνηνθαηαιεμία θαη κέηξν; 

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

 Υξεζηκνπνηεί εθθξαζηηθά κέζα;  

 Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε κηα έλλνηα θαη γχξσ ηεο «ρηίδεη κηα ηζηνξία»; Ο 

θφζκνο ηνπ πνηήκαηνο ακθηζβεηεί ηνλ θφζκν φπσο εκείο ηνλ γλσξίδνπκε; 

 Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο καο πξντδεάδεη γηα ην πεξηερφκελν;  

Καη γηα ην πνίεκα ηνπ Ο. Διχηε, Ο ήλιορ νη νκάδεο απάληεζαλ ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο: 

 ρνιηάζηε ην κέηξν θαη ηελ νκνηνθαηαιεμία. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνλ ζηίρν;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί; Δληνπίδεηε ιεμηινγηθνχο ζπλδπαζκνχο πνπ ζαο μελίδνπλ;  

 Πνην εθθξαζηηθφ κέζν θπξηαξρεί ζην πνίεκα;  

 Ση παξαηεξείηε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζην θείκελν; 

 Μπνξείηε λα θαηαλνήζεηε κε ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνλ λνεκαηηθφ θφζκν ηνπ 

θεηκέλνπ;  

 Δληνπίδεηε ζην θείκελν ζεκεία αζαθή ή ζεκεία πνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε κε 

πνιινχο ηξφπνπο; 

Ζ επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ δηήξθεζε πεξίπνπ δεθαπέληε ιεπηά. Αθνινχζσο, 

αλαθνηλψζεθαλ νη απαληήζεηο κε ζηφρν λα νξηζηνχλ κε βάζε απηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο. Παξάιιεια, ζπκπιεξψζεθε απφ φιεο ηηο 

νκάδεο ν παξαθάησ πίλαθαο κέζα ζηελ ηάμε. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

ην ηέινο ηεο ψξαο δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ηα θχιια εξγαζίαο πνπ 

πεξηείραλ ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ηεο Β΄ θάζεο, λα δηαβάζνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη λα 

δεηήζνπλ ηηο εμεγήζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ. 

4
ε
-5

ε
-6

ε
 ψξα 

Σηο ηξεηο επφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο νη καζεηέο εθπφλεζαλ νκαδηθά ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο ηηο εξγαζίεο ηνπο. πγθεθξηκέλα, θάζε νκάδα κειέηεζε έλα πνίεκα 

απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην πεξηερφκελν, ζηε κνξθή θαη ζηελ έληαμε 

ηνπ πνηήκαηνο ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε. Έγηλε πξνζπάζεηα λα 

απινπνηεζνχλ νη εξγαζίεο πνπ αλαηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 

πξνέβιεπε ην ζελάξην, θαζψο ε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή πνξεία εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ 

απεδείθλπε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο είραλ πνιχ κηθξή ζρέζε κε ηελ 

εξκελεία ηεο πνίεζεο θαη έηζη ζεσξήζεθε φηη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο εξσηήζεηο ήηαλ 

πνιχ δχζθνιν λα απαληεζνχλ κε ζηνηρεηψδε επάξθεηα. Δπίζεο, αθαηξέζεθαλ νη 

εξσηήζεηο πνπ πξνέβιεπαλ ηελ παξαθνινχζεζε βίληεν απφ ηηο νκάδεο (έζησ θαη αλ 

απηέο ζεσξήζεθαλ απφ ηνλ δηδάζθνληα ελδηαθέξνπζεο) γηα θαζαξά πξαθηηθνχο ιφγνπο, 
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θαζψο δελ ήηαλ δπλαηή ε ηαπηφρξνλε πξνβνιή δχν ή πεξηζζφηεξσλ βίληεν ζηνλ ίδην 

ρψξν. Σα θείκελα πνπ κειέηεζε θάζε νκάδα είλαη ηα παξαθάησ: 

1
ε
 νκάδα: Α. Κάιβνο, «Ο θηιφπαηξηο» 

2
ε
 νκάδα: Κ. Παιακάο, Ο δωδεκάλογορ ηος γύθηος ( απφζπαζκα απφ ηνλ «Πξνθεηηθφ») 

3
ε
 νκάδα: Κ. Π. Καβάθεο, «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο» 

4
ε
 νκάδα: Γ. εθέξεο, «―Δπί Αζπαλάθων…‖» 

5
ε
 νκάδα: Γ. Ρίηζνο, «Ρσκηνζχλε» 

Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ ν δηδάζθσλ είρε ηελ επνπηεία ηεο 

δνπιεηάο ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, κεηά ην ηέινο θάζε ψξαο, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

πιηθνχ πνπ είρε αλαξηεζεί ζην Wiki, ζπρλά δηαπηζησλφηαλ απφ ηνλ δηδάζθνληα φηη 

ππήξραλ θάπνηα ζεκεία πνπ έπξεπε νη καζεηέο λα ηα πξνζέμνπλ πεξηζζφηεξν θαη λα 

ηνπο επηθέξνπλ θάπνηεο αιιαγέο. Οη επηζεκάλζεηο απηέο γίλνληαλ κε ηε κνξθή ζρνιίσλ 

ζην Wiki. Γφζεθαλ νδεγίεο ζηνπο καζεηέο φπνηα κέιε θάζε νκάδαο είραλ πξφζβαζε 

ζην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο κεηά απφ ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ησλ ππνινίπσλ κειψλ πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηεχρζεθε ε επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πέξα απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, δπλαηφηεηα πνπ απνηειεί βαζηθή 

αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Wiki (Παληδαξέιαο, 2012). Παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα 

εξγαζίαο πνπ ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ δηδάζθνληα ζην Wikiθαη ζηε ζπλέρεηα 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο
7
. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο πξφζεμαλ ηδηαίηεξα 

ηηο δηνξζψζεηο ράξε ζηηο νπνίεο βειηηψζεθε ε ηειηθή εξγαζία πνπ παξνπζηάζηεθε. 

Έηζη, έγηλαλ αξθεηέο δηνξζψζεηο κε ζηφρν φιεο νη εξγαζίεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

επαξθείο, έζησ θαη αλ θάπνηεο ήηαλ απιντθέο.  

 

 

 

                                                           
7
 Βι. φ.π. κε ηε ζεηξά ηα αξρεία ergasia_B_fasi_1, diorthosi_ergasias θαη ergasia_B_fasi_2. 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=183&author_id=13
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6404/unit=1933
http://www.kavafis.gr/lections/content.asp?id=72&author_id=
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14139/
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=256&author_id=41
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7
ε
 ψξα 

Σελ έβδνκε δηδαθηηθή ψξα έγηλαλ νη παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο. Ο δηδάζθσλ θαη νη καζεηέο θάζε νκάδαο απεχζπλαλ εξσηήζεηο θαηά ηελ 

παξνπζίαζε. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.  

8
ε 

ψξα 

Σελ φγδνε θαη ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα έγηλε αμηνιφγεζε ηνπ ζελαξίνπ. Οη καζεηέο θαη 

ν δηδάζθσλ ζπδήηεζαλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνχιεςε θάζε νκάδα θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Κάπνηνη 

καζεηέο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

ελψ θάπνηνη παξαπνλέζεθαλ φηη δελ ήηαλ ηζφηηκε ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ζηελ 

εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ. Έλα θχιιν αμηνιφγεζεο δφζεθε ζηνπο καζεηέο κε δηπιφ 

ζηφρν αθελφο, λα ειεγρζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ φζσλ δηδάρηεθαλ θαη αθεηέξνπ, 

λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο ηνπ ζελαξίνπ. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απέδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απνθφκηζαλ γλψζεηο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο θαη φηη, ελψ αξρηθά 

θαηλφηαλ φηη νη καζεηέο ήηαλ αδηάθνξνη γηα ηελ πνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ζηελ 

πνξεία εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζνηέξσλ.  
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

ΟΜΑΓΑ 1 

Α΄ θάζη 

Γεκηνπξγήζηε κηα ζειίδα κε ζέκα ηελ πνίεζε. Πείηε ηελ άπνςή ζαο, παξαζέζηε 

πνηήκαηα νιφθιεξα ή κεκνλσκέλνπο ζηίρνπο πνπ ζπκάζηε, βάιηε ρξψκα θαη εηθφλα. 

Πνηα άπνςε γηα ηελ πνίεζε εθθξάδεηαη ζην παξαθάησ πνίεκα; Ση είλαη γηα ζαο ε 

πνίεζε; 

 

Νίκορ Αλέξηρ Αζλάνογλος Arspoetica 

Σν πνίεκα ζέισ λα είλαη λχρηα, πεξηπιάλεζε 

ζε μεκνλαρηαζκέλνπο δξφκνπο θαη ζε αξηεξίεο 

φπνπ ε δσή ρνξεχεη. Θέισ λα είλαη 

αγψλαο, φρη κηα κνπζηθή πνπ ιχλεηαη 

κα πάζνο γηα ηελ κέζα έθθξαζε κηαο αζπλαξηεζίαο 

κηαο αηαμίαο πνπ ζα γίλεη παξαλάισκα 

αλ δελ ηα παίμνπκε φια γηα φια. 

ηαλ νη άιινη, αδηάθνξνη, κε ζηγνπξηά μνδεχνληαη άζθνπα ή 

εηνηκάδνληαη ην βξάδπ 

λα πεζάλνπλ, φιε ηε λχρηα ςάρλσ γηα ςεθίδεο αδηάθζνξεο 

κεο ζηνλ κνλφινγν ηνλ θαζεκεξηλφ θη αο είλαη νη πην 

θζαξκέλεο. Να θεγγίδνπλ κεο ζην ππθλφ ζθνηάδη ηνπο ζαλ η' 

αρακλά δσχθηα ηπραίεο, ζθνησκέλεο απ' ην λφεκα 

κε αίζζεκα πνηηζκέλεο. 
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Αηομική επγαζία για ηο ζπίηι 

ίγνπξα ζα έρεηε δηαβάζεη θάπνην πνίεκα πνπ έρεη ζέκα ηελ παηξίδα. Απηφ ζα είλαη θαη 

ην ζέκα πνπ ζα πξαγκαηεπηνχκε ζηε ζπλέρεηα ησλ καζεκάησλ. Θα εμεηάζνπκε δειαδή 

παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παηξίδα. Γηα αξρή, βξείηε 

κεξηθά ηέηνηα πνηήκαηα (πνπ ίζσο ζαο αξέζνπλ ηδηαίηεξα) θαη παξνπζηάζηε πνιχ 

ζχληνκα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Θα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ λα βξείηε κηα εηθφλα ε νπνία 

θαηά ηε γλψκε ζαο απνδίδεη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα "Ση είλαη ε παηξίδα καο;" 

Β΄ θάζη 

1. Γηαβάδνπκε κε πξνζνρή ην παξαθάησ πνίεκα ηνπ Η. Πνιέκε «Ση είλαη ε παηξίδα καο» 

θαη απαληάκε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ: 

Ηωάννηρ Πολέμηρ Σι είναι η παηπίδα μαρ 

Ση είλαη ε παηξίδα καο; Μελ είλ' νη θάκπνη; 

Μελ είλαη η' άζπαξηα ςειά βνπλά; 

Μελ είλαη ν ήιηνο ηεο, πνπ ρξπζνιάκπεη; 

Μελ είλαη η' άζηξα ηεο ηα θσηεηλά; 

 

Μελ είλαη θάζε ηεο ξερφ αθξνγηάιη 

θαη θάζε ρψξα ηεο κε ηα ρσξηά; 

θάζε λεζάθη ηεο πνπ αρλά πξνβάιιεη, 

θάζε ηεο ζάιαζζα, θάζε ζηεξηά; 

 

Μελ είλαη ηάραηε ηα εξεηπσκέλα 

αξραία κλεκεία ηεο ρξπζή ζηνιή 

πνπ ε ηέρλε εθφξεζε θαη ην θαζέλα 

κηα δφμα αζάλαηε αληηιαιεί; 

 

ια παηξίδα καο! Κη απηά θη εθείλα, 
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θαη θάηη πνπ 'ρνπκε κεο ηελ θαξδηά 

θαη ιάκπεη αζψξεην ζαλ ήιηνπ αρηίλα 

θαη θξάδεη κέζα καο: Δκπξφο παηδηά! 

 Γηαθξίλνπκε ζηξνθέο ζην πνίεκα; Κάζε ζηξνθή έρεη νξηζκέλν αξηζκφ ζηίρσλ; 

Τπάξρεη νκνηνθαηαιεμία θαη κέηξν; 

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

 Υξεζηκνπνηεί εθθξαζηηθά κέζα;  

 Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε κηα έλλνηα θαη γχξσ ηεο «ρηίδεη κηα ηζηνξία»; Ο 

θφζκνο ηνπ πνηήκαηνο ακθηζβεηεί ηνλ θφζκν φπσο εκείο ηνλ γλσξίδνπκε; 

 Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο καο πξντδεάδεη γηα ην πεξηερφκελν;  

Σν πνίεκα πνπ κειεηήζακε αλήθεη ζηελ παξαδνζηαθή πνίεζε. Δπνκέλσο, απαληψληαο 

ζηηο εξσηήζεηο εληνπίζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο, ηα νπνία 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο ζα ηα ζπκπιεξψζνπκε ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ 

πίλαθα κε βάζε φζα παξαθνινπζήζνπκε απφ ηηο νκάδεο πνπ κειέηεζαλ κνληέξλν 

πνίεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6. 

 

2. Α. Κάιβνο, «Ο θηιφπαηξηο» 

Ο Μ. Απγέξεο ζην δνθίκηφ ηνπ «Ο Κάιβνο θαη ε επνρή ηνπ» ζεκεηψλεη: «Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Κάιβνπ είλαη ν επαλαζηαηηθφο παηξησηηζκφο θη ε 

αδηάθνπε έμαξζε ηεο αξεηήο ζηε δσή ησλ ιαψλ[…] Ζ αξεηή ζηνλ Κάιβν 

παξνπζηάδεηαη ζαλ επαλαζηαηηθή αμία, ζαλ ην θχξην θίλεηξν ηεο αγάπεο ζηελ 

ειεπζεξία, πνπ ππνθηλεί ην κίζνο θαηά ηεο αδηθίαο, ηεο βίαο θαη ηεο ηπξαλλίαο… Δίλαη 

αμερψξηζηα ζηελ πνίεζή ηνπ Παηξίδα, Διεπζεξία θη Αξεηή, απνζεψλνληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη κέζα ζε ηδαληθφ θσο..» 

ηφρνο καο είλαη λα γλσξίζνπκε ηελ εηθφλα ηεο Παηξίδαο φπσο ν Α. Κάιβνο ηε 

ζθηαγξάθεζε κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ. Ση είλαη ε Παηξίδα γηα ηνλ πνηεηή; Δίλαη ζχλζεηε 

έλλνηα; Πνην ζπλαίζζεκα εθδειψλεη έληνλα ν πνηεηήο; Πψο ζπλδέεη ηελ Παηξίδα κε ηελ 

χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ; Με πνηνπο ηξφπνπο ν πνηεηήο παξνπζηάδεη ηελ Παηξίδα; Πνηεο 

απερήζεηο ηνπ θιαζηθηζκνχ θαη ηνπ ξνκαληηζκνχ εληνπίδνπκε ζηνλ «Φηιφπαηξη» ηνπ Α. 

Κάιβνπ;  

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα  

Ση πηζηεχνπκε φηη παξαθίλεζε ηνλ Α. Κάιβν λα ζπλζέζεη ηελ σδή «Ο θηιφπαηξηο» θαη 

πψο καο πξνδηαζέηεη ν ηίηινο ηεο σδήο σο αλαγλψζηεο; 

Ζ θηινπαηξία είλαη ν ππξήλαο ηεο σδήο· πξνζπαζνχκε λα γλσξίζνπκε ηελ ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο γηα λα ηελ αλαδείμεη κε ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα.  

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Σν έληνλν ζπλαίζζεκα ηεο θηινπαηξίαο δίλεηαη θιηκαθσηά κέρξη ηελ θνξχθσζή ηνπ. 

Υξσκαηίδνπκε: ιέμεηο θαη εθθξάζεηο, πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ θιηκάθσζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο κέρξη ηελ θνξχθσζή ηνπ. Υξεζηκνπνηνχκε δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη 

δηαθνξεηηθή γξακκαηνζεηξά. Υξεζηκνπνηνχκε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 

γηα λα ππνγξακκίζνπκε ηελ θεληξηθή έλλνηα ή έλλνηεο πνπ αλαδεηθλχεη ε σδή.  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6007/
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3
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Δληνπίδνπκε ηηο εηθφλεο ηεο σδήο. Γηαπηζηψλνπκε φηη είλαη εηθφλεο νπηηθέο, αθνπζηηθέο 

αιιά θαη εηθφλεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο (ζρήκα 

ζπλαηζζεζίαο) Υξσκαηίδνπκε ηηο εηθφλεο κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ, αιιάδνπκε ηε 

γξακκαηνζεηξά θαη ην κέγεζφο ηεο γηα λα αλαδείμνπκε ηελ πνηθηιία ησλ εηθφλσλ. 

πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα: 

Δηθφλεο νπηηθέο  Δηθφλεο αθνπζηηθέο  Δηθφλεο κε ην ζρήκα ηεο 

ζπλαηζζεζίαο  

 

 

 

 

 

  

4
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Γηα ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα μαλαζπκεζνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο, φπσο ηα εληνπίζακε ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο 

ψξεο. Με βάζε φζα έρνπκε δηαπηζηψζεη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ έληαμε ηνπ πνηήκαηνο 

ζηελ παξαδνζηαθή ή ηε κνληέξλα πνίεζε. 
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ΟΜΑΓΑ 2 

Α΄ θάζη 

Γεκηνπξγήζηε κηα ζειίδα κε ζέκα ηελ πνίεζε. Πείηε ηελ άπνςή ζαο, παξαζέζηε 

πνηήκαηα νιφθιεξα ή κεκνλσκέλνπο ζηίρνπο πνπ ζπκάζηε, βάιηε ρξψκα θαη εηθφλα. 

Πνηα άπνςε γηα ηελ πνίεζε εθθξάδεηαη ζην παξαθάησ πνίεκα; Ση είλαη γηα ζαο ε 

πνίεζε; 

 

Κωζηήρ Παλαμάρ Ο Ποιηηήρ 

Ο 'Ζιηνο έπιαζε ηνλ θξίλν, 

δφμα ηεο νιφαλζεο γεο, 

θαη ηνλ θχθλν πνπ είλ' ν θξίλνο 

κηαο ιεπθφθηεξεο δσήο 

ηνλ ατηφ, λα ηφλε ζέξλε 

ζηα χςε ηνπ καγλεηηζηήο, 

θαη ην θέγγνο ηεο ζειήλεο 

ηεο εξσηηθήο. 

Κη σλεηξεχηε πιάζκα πην κεζηφ 

απφ θξίλνπο, θχθλνπο, θέγγε, ατηνχο, 

θη έπιαζε ηνλ πνηεηή. 

Βιέπεη ζε θαηάκαηα, σ ζεε', 

κφλνο θηάλεη ψο ηελ θαξδηά ζνπ, 

θαη καο ιέεη ηη βξίζθεη εθεί. 

 

Αηομική επγαζία για ηο ζπίηι 

ίγνπξα ζα έρεηε δηαβάζεη θάπνην πνίεκα πνπ έρεη ζέκα ηελ παηξίδα. Απηφ ζα είλαη θαη 

ην ζέκα πνπ ζα πξαγκαηεπηνχκε ζηε ζπλέρεηα ησλ καζεκάησλ. Θα εμεηάζνπκε δειαδή 

παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παηξίδα. Γηα αξρή βξείηε 
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κεξηθά ηέηνηα πνηήκαηα (πνπ ίζσο ζαο αξέζνπλ ηδηαίηεξα) θαη παξνπζηάζηε πνιχ 

ζχληνκα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Θα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ λα βξείηε κηα εηθφλα ε νπνία 

θαηά ηε γλψκε ζαο απνδίδεη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα "Ση είλαη ε παηξίδα καο;" 

Β΄ θάζη 

1. Γηαβάδνπκε κε πξνζνρή ην παξαθάησ πνίεκα ηνπ Η. Πνιέκε «Ση είλαη ε παηξίδα καο» 

θαη απαληάκε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ: 

 

Ηωάννηρ Πολέμηρ Σι είναι η παηπίδα μαρ 

Ση είλαη ε παηξίδα καο; Μελ είλ' νη θάκπνη; 

Μελ είλαη η' άζπαξηα ςειά βνπλά; 

Μελ είλαη ν ήιηνο ηεο, πνπ ρξπζνιάκπεη; 

Μελ είλαη η' άζηξα ηεο ηα θσηεηλά; 

 

Μελ είλαη θάζε ηεο ξερφ αθξνγηάιη 

θαη θάζε ρψξα ηεο κε ηα ρσξηά; 

θάζε λεζάθη ηεο πνπ αρλά πξνβάιιεη, 

θάζε ηεο ζάιαζζα, θάζε ζηεξηά; 

 

Μελ είλαη ηάραηε ηα εξεηπσκέλα 

αξραία κλεκεία ηεο ρξπζή ζηνιή 

πνπ ε ηέρλε εθφξεζε θαη ην θαζέλα 

κηα δφμα αζάλαηε αληηιαιεί; 

 

ια παηξίδα καο! Κη απηά θη εθείλα, 

θαη θάηη πνπ 'ρνπκε κεο ηελ θαξδηά 

θαη ιάκπεη αζψξεην ζαλ ήιηνπ αρηίλα 

θαη θξάδεη κέζα καο: Δκπξφο παηδηά! 
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 Γηαθξίλνπκε ζηξνθέο ζην πνίεκα; Κάζε ζηξνθή έρεη νξηζκέλν αξηζκφ ζηίρσλ; 

Τπάξρεη νκνηνθαηαιεμία θαη κέηξν; 

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

 Υξεζηκνπνηεί εθθξαζηηθά κέζα;  

 Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε κηα έλλνηα θαη γχξσ ηεο «ρηίδεη κηα ηζηνξία»; Ο 

θφζκνο ηνπ πνηήκαηνο ακθηζβεηεί ηνλ θφζκν φπσο εκείο ηνλ γλσξίδνπκε; 

 Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο καο πξντδεάδεη γηα ην πεξηερφκελν;  

Σν πνίεκα πνπ κειεηήζακε αλήθεη ζηελ παξαδνζηαθή πνίεζε. Δπνκέλσο, απαληψληαο 

ζηηο εξσηήζεηο εληνπίζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο, ηα νπνία 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο ζα ηα ζπκπιεξψζνπκε ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ 

πίλαθα κε βάζε φζα παξαθνινπζήζνπκε απφ ηηο νκάδεο πνπ κειέηεζαλ κνληέξλν 

πνίεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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2. Κ Παιακάο, Ο Γωδεκάλογορ ηος γύθηος (απφζπαζκα απφ ηνλ Πξνθεηηθφ) 

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ ζπλζεηηθνχ πνηήκαηνο ηνπ Κ. Παιακά Ο Γσδεθάινγνο ηνπ 

Γχθηνπ ηνπνζεηείηαη ηελ παξακνλή ηεο Άισζεο. Ο ρξφλνο γξαθήο ηνπ 1899, ιίγν κεηά 

ηελ εζληθή ηαπείλσζε ηνπ 1897, νη ηδέεο θαη ν ζηνραζκφο ηνπ πνηεηή ζπλαηξνχλ ην 

θείκελν κε ηνπο αγψλεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο επνρήο ηνπ πνηεηή. Ο πνηεηήο, γλψζηεο 

ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ Γέλνπο, εθθξάδεη ηε ζπλείδεζε ηνπ έζλνπο ηνπ. Αλ θαη ε 

παηξίδα βξίζθεηαη ζε κηα πνιχ δχζθνιε ζηηγκή θαη θηλδπλεχεη κε αθαληζκφ, ν πνηεηήο 

έρεη ηε βεβαηφηεηα ηεο επηθείκελεο αλαγέλλεζήο ηεο. Γειψλεη ηελ αγάπε γηα ηελ 

παηξίδα ηνπ. ε πνηα ζεκεία ηνπ απνζπάζκαηνο θαίλεηαη; Γξάθνπκε κία παξάγξαθν 

80–100 ιέμεσλ. 

2
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

ηνπο ζη. 1-24 ν αθαληζκφο ηεο Υψξαο, ζχκθσλα κε ηoλ πξνθεηηθφ ιφγν ηνπ Πνηεηή, 

δίδεηαη ζηαδηαθά. Δληνπίδνπκε ηνπο ζηίρνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ 

αθαληζκνχ ηεο Υψξαο. εκεηψλνπκε ζε θάζε θάζε ηα πξφζσπα, πνπ δειψλνπλ ηελ 

πξνθεηηθή ξήζε, ηα θπξίαξρα ξήκαηα θαη ηα εθθξαζηηθά κέζα, πνπ ζε θάζε θάζε 

αηζζεηνπνηνχλ ηελ πηψζε ηεο Υψξαο. Υξσκαηίδνπκε ηηο ηξεηο θάζεηο κε δηαθνξεηηθφ 

ρξσκαηηζκφ, πνπ λα απνδίδεη ηελ αηκφζθαηξα ησλ ζηίρσλ. 

3
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

ηνπο ζη. 25-41 δίδεηαη ε επηθείκελε αλαγέλλεζε ηεο Φπρήο ηεο Υψξαο. Δληνπίδνπκε 

ηα ζηάδηα αλαγέλλεζεο ηεο Υψξαο ζην πνίεκα θαη ζεκεηψλνπκε ζε θάζε ζηάδην ηα 

θπξίαξρα ξήκαηα θαη ηα εθθξαζηηθά κέζα, πνπ αηζζεηνπνηνχλ ηελ αλαγέλλεζε ηεο 

Υψξαο. Υξσκαηίδνπκε ηα ζηάδηα αλαγέλλεζεο κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ. Αιιάδνπκε 

ηε γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα ηεο ζηνπο ζηίρνπο ζηνπο νπνίνπο 

εληνπίδνπκε ηελ αηζηνδνμία ηνπ Πξνθήηε–πνηεηή γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ Διιεληζκνχ. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6051/
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4
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

Γηα ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα μαλαζπκεζνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο, φπσο ηα εληνπίζακε ηηο πξνεγνχκελεο 

δηδαθηηθέο ψξεο. Με βάζε φζα έρνπκε δηαπηζηψζεη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ έληαμε ηνπ 

πνηήκαηνο ζηελ παξαδνζηαθή ή ηε κνληέξλα πνίεζε. 
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ΟΜΑΓΑ 3 

Α΄ θάζη 

Γεκηνπξγήζηε κηα ζειίδα κε ζέκα ηελ πνίεζε. Πείηε ηελ άπνςή ζαο, παξαζέζηε 

πνηήκαηα νιφθιεξα ή κεκνλσκέλνπο ζηίρνπο πνπ ζπκάζηε, βάιηε ρξψκα θαη εηθφλα. 

Πνηα άπνςε γηα ηελ πνίεζε εθθξάδεηαη ζην παξαθάησ πνίεκα; Ση είλαη γηα ζαο ε 

πνίεζε; 

Σίηορ Παηπίκιορ, ηίσοι 

ηίρνη πνπ θξαπγάδνπλ 

ζηίρνη πνπ νξζψλνληαη ηάρα ζαλ μηθνιφγρεο 

ζηίρνη πνπ απεηινχλ ηελ θαζεζηεθπία ηάμε 

θαη κέζα ζηνπο ιίγνπο πφδεο ηνπο 

θάλνπλ ε αλαηξέπνπλ ηελ επαλάζηαζε, 

άρξεζηνη, ςεχηηθνη, θνκπαζηηθνί, 

γηαηί θαλέλαο ζηίρνο ζήκεξα δελ αλαηξέπεη θαζεζηψηα 

θαλέλαο ζηίρνο δελ θηλεηνπνηεί ηηο κάδεο… 

(Πνηεο κάδεο;… Μεηαμχ καο ηψξα 

πνηνη ζθέθηνληαη ηηο κάδεο;… 

Σν πνιχ: κηα ιχηξσζε αηνκηθή -αλ φρη αλάδεημε!...) 

Γη' απηφ θη εγψ δελ γξάθσ πηα 

γηα λα πξνζθέξσ ράξηηλα ληνπθέθηα, 

φπια απφ ιφγηα θιχαξα θαη θνχθηα! 

Μφλν κηαλ άθξε ηεο αιήζεηαο λα ζεθψζσ 

λα ξίμσ ιίγν θσο ζηελ πιαζηνγξαθεκέλε καο δσή- 

φζν κπνξψ, θη φζν θξαηήζσ!... 
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Αηομική επγαζία για ηο ζπίηι 

ίγνπξα ζα έρεηε δηαβάζεη θάπνην πνίεκα πνπ έρεη ζέκα ηελ παηξίδα. Απηφ ζα είλαη θαη 

ην ζέκα πνπ ζα πξαγκαηεπηνχκε ζηε ζπλέρεηα ησλ καζεκάησλ. Θα εμεηάζνπκε, 

δειαδή, παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παηξίδα. Γηα 

αξρή, βξείηε κεξηθά ηέηνηα πνηήκαηα (πνπ ίζσο ζαο αξέζνπλ ηδηαίηεξα) θαη 

παξνπζηάζηε πνιχ ζχληνκα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Θα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ λα βξείηε 

κηα εηθφλα ε νπνία, θαηά ηε γλψκε ζαο, απνδίδεη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα "Ση είλαη ε 

παηξίδα καο;" 

Β΄ θάζη 

1. Γηαβάδνπκε κε πξνζνρή ην παξαθάησ πνίεκα ηνπ Η. Πνιέκε «Ση είλαη ε παηξίδα καο» 

θαη απαληάκε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ: 

 

Ηωάννηρ Πολέμηρ Σι είναι η παηπίδα μαρ 

Ση είλαη ε παηξίδα καο; Μελ είλ' νη θάκπνη; 

Μελ είλαη η' άζπαξηα ςειά βνπλά; 

Μελ είλαη ν ήιηνο ηεο, πνπ ρξπζνιάκπεη; 

Μελ είλαη η' άζηξα ηεο ηα θσηεηλά; 

 

Μελ είλαη θάζε ηεο ξερφ αθξνγηάιη 

θαη θάζε ρψξα ηεο κε ηα ρσξηά; 

θάζε λεζάθη ηεο πνπ αρλά πξνβάιιεη, 

θάζε ηεο ζάιαζζα, θάζε ζηεξηά; 

 

Μελ είλαη ηάραηε ηα εξεηπσκέλα 

αξραία κλεκεία ηεο ρξπζή ζηνιή 

πνπ ε ηέρλε εθφξεζε θαη ην θαζέλα 

κηα δφμα αζάλαηε αληηιαιεί; 
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ια παηξίδα καο! Κη απηά θη εθείλα, 

θαη θάηη πνπ 'ρνπκε κεο ηελ θαξδηά 

θαη ιάκπεη αζψξεην ζαλ ήιηνπ αρηίλα 

θαη θξάδεη κέζα καο: Δκπξφο παηδηά! 

 Γηαθξίλνπκε ζηξνθέο ζην πνίεκα; Κάζε ζηξνθή έρεη νξηζκέλν αξηζκφ ζηίρσλ; 

Τπάξρεη νκνηνθαηαιεμία θαη κέηξν; 

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

 Υξεζηκνπνηεί εθθξαζηηθά κέζα;  

 Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε κηα έλλνηα θαη γχξσ ηεο «ρηίδεη κηα ηζηνξία»; Ο 

θφζκνο ηνπ πνηήκαηνο ακθηζβεηεί ηνλ θφζκν φπσο εκείο ηνλ γλσξίδνπκε; 

 Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο καο πξντδεάδεη γηα ην πεξηερφκελν;  

Σν πνίεκα πνπ κειεηήζακε αλήθεη ζηελ παξαδνζηαθή πνίεζε. Δπνκέλσο απαληψληαο 

ζηηο εξσηήζεηο εληνπίζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο, ηα νπνία 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο ζα ηα ζπκπιεξψζνπκε ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ 

πίλαθα κε βάζε φζα ζα παξαθνινπζήζνπκε απφ ηηο νκάδεο πνπ κειέηεζαλ κνληέξλν 

πνίεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο  

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

6. 

 

2. Κ. Π. Καβάθεο «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο» 

 

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

ην πνίεκα ν Καβάθεο παξνπζηάδεη ηελ παξεθκαζκέλε πνιηηεία λα αληηδξά ζηε 

θεκνινγνχκελε έιεπζε ησλ Βαξβάξσλ. Ζ πνιηηεία είλαη ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. 

Έρεη ελδηαθέξνλ λα εμαθξηβψζνπκε ηε ζηάζε πνπ δειψλεηαη ζην πνίεκα απέλαληη ζε 

κηα ρψξα πνπ θηλδπλεχεη. πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα κε ζηίρνπο απφ ηα πνηήκαηα πνπ 

θαλεξψλνπλ ηε ζηάζε απηή. 

2
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

Γηαβάδνληαο ην παξαπάλσ πνίεκα ηνπ Κ.Π.Καβάθε δηαθξίλνπκε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληιεί απφ ηελ Ηζηνξία θαη λα εθθξάδεηαη κε γιψζζα δσληαλή ηφζν «πνπ κεδέληδε ηελ 

απφζηαζε ηεο πνίεζεο, απφ ηελ θνηλή θαη θαζεκεξηλή ζπλελλφεζε» (Γ. Γάιιαο).  

Έρνληαο ππφςε θαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

«Ο Καβάθεο, κνινλφηη αλήθεη ζηε ιφγηα παξάδνζε, ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηε γιψζζα 

ζαλ δεκνηηθηζηήο […]απφ ηελ άπνςε ηεο ςπρνινγηθήο δηάζεζεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ζέιεη λα κηιήζεη κηα παξνχζα ιαιηά..» (Γ. εθέξεο)  

«ηε γιψζζα ηνπ Καβάθε δελ ππάξρεη νχηε κία ιέμε πιαζηή, κε ςεχηηθε ιάκςε, κε 

μέλα ζηνιίδηα. Γηαηί εθείλνο γλσξίδεη ηε κνλαδηθή αιήζεηα: πσο γισζζνπιάζηεο κπνξεί 

λα είλαη κνλάρα ν ιαφο, φρη ν πνηεηήο [… ]Ο πνηεηήο έξρεηαη θαη αμηνπνηεί ην γισζζηθφ 

ζεζαπξφ φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζην ζηφκα ηνπ ιανχ.[…] Μέζα ζ‘ άιια πνιχηηκα 

καζήκαηα πνπ καο έρεη δψζεη κε ην έξγν ηνπ ν Καβάθεο, είλαη θαη ν ζεβαζκφο ζηε 

γιψζζα καο ….» (Μαξγαξίηα Γαικάηε)  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6057/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6057/
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«έβιεπε ηελ ειιεληθή γιψζζα, απφ ηελ αξραία σο ηε ζχγρξνλε επνρή, σο πνιχκνξθε, 

αιιά εληαία νληφηεηα, γεκάηε πινχηε γηα ηνλ πνηεηή…» (P. Bean) θηηάρλνπκε έλαλ 

πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο θαη ηεο κνξθήο ηνπ πνηήκαηνο ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξνζσπηθή πνηεηηθή θσλή ηνπ Καβάθε.  

3
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

Σν παξαπάλσ πνίεκα ηνπ Κ. Π. Καβάθε καο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπκε ηε ζρέζε ηνπ 

πνηεηή Καβάθε κε ηελ παηξίδα; 

Γηαβάδνπκε θαη ην άξζξν «Ο πνηεηήο ζα καο πεξηκέλεη ζην λέν ηνπ ζπίηη», ην νπνίν ζα 

καο βνεζήζεη λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα  

Απαληάκε ζην εξψηεκα κε έλα θείκελν–ζρφιην πεξίπνπ 80 ιέμεσλ. Σν γξάθνπκε κε ην 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word). Υξεζηκνπνηνχκε δηαθνξεηηθή 

γξακκαηνζεηξά θαη κέγεζνο ζηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ καο πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε 

έκθαζε. 

4
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Γηα ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα μαλαζπκεζνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο, φπσο ηα εληνπίζακε ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο 

ψξεο. Με βάζε φζα έρνπκε δηαπηζηψζεη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ έληαμε ηνπ πνηήκαηνο 

ζηελ παξαδνζηαθή ή ηε κνληέξλα πνίεζε. 

http://www.tanea.gr/politismos/article/?aid=4764582
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ΟΜΑΓΑ 4 

Α΄ θάζη 

Γεκηνπξγήζηε κηα ζειίδα κε ζέκα ηελ πνίεζε. Πείηε ηελ άπνςή ζαο, παξαζέζηε 

πνηήκαηα νιφθιεξα ή κεκνλσκέλνπο ζηίρνπο πνπ ζπκάζηε, βάιηε ρξψκα θαη εηθφλα. 

Πνηα άπνςε γηα ηελ πνίεζε εθθξάδεηαη ζην παξαθάησ πνίεκα; Ση είλαη γηα ζαο ε 

πνίεζε; 

Θανάζηρ Φωηιάδηρ Ήθελε να γνωπίζει ποιηηή 

Απφ κηθξφο, πξηλ έξζνπλ ζηελ πξσηεχνπζα, 

φηη άξρηζαλ ζην ζρνιεηφ ινγνηερλία, 

ηνπ ήηαλ φλεηξν γιπθφ, ηδαληθφ, 

λα γλσξίζεη έλα δσληαλφ Πνηεηή! 

Μεηά ήξζαλ πφιεκνη, θαηνρέο, αλαηξνπέο θαη άιια, 

θαη η' φλεηξν θαζπζηεξνχζε. 

Ώζπνπ ν παηέξαο ηνπ --γλσζηφο θνιιπβηζηήο-- 

αγφξαζε έλα ξεηηξέ ζηα Δμάξρεηα, 

θαη κείλαλ φινη. 

Ήζειε λα γλσξίζεη Πνηεηή... 

Σνπ δψζαλ απ' ην Τπνπξγείν ηε δηεχζπλζε 

ηνπ Μεγάινπ Μεγάξνπ Γηαλννπκέλσλ (Μ.Μ.Γ.). 

Μπήθε ζηα κάξκαξα θαη ζηα γπαιηά θαη ζηα ραιηά 

θαη πξνρσξνχζε ζχκθσλα κε ηα βέιε : 

Πξνο Πεδνγξάθνπο --- απηφο αξηζηεξά : Πξνο Πνηεηάο. -> 

Πξνο Κιαζζηθνχο --- απηφο αξηζηεξά : Πξνο ζχγρξνλνπο. -> 

Πξνο Δπηθνχο --- απηφο αξηζηεξά : Πξνο Λπξηθνχο. -> 

Πξνο Οκνηνθαηάιεθηνπο --- απηφο αξηζηεξά : Πξνο Διεπζεξνζηίρνπο. -> 

Πξνο πκθσλνχληαο --- απηφο αξηζηεξά : Πξνο Γηαθσλνχληαο ... -> 

Άλνημε κ' αλείπσηε ραξά ηελ πφξηαθαη βξέζεθε αλαπάληερα ζην δξφκν! 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Όμοπθη και παπάξενη παηπίδα… Ζ εηθφλα ηεο παηξίδαο ζηε 

λενειιεληθή πνίεζε απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ κνληεξληζκφ» 

 

ειίδα 35 απφ 43 
 

Αηομική επγαζία για ηο ζπίηι 

ίγνπξα ζα έρεηε δηαβάζεη θάπνην πνίεκα πνπ έρεη ζέκα ηελ παηξίδα. Απηφ ζα είλαη θαη 

ην ζέκα πνπ ζα πξαγκαηεπηνχκε ζηε ζπλέρεηα ησλ καζεκάησλ. Θα εμεηάζνπκε δειαδή 

παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παηξίδα. Γηα αξρή, βξείηε 

κεξηθά ηέηνηα πνηήκαηα (πνπ ίζσο ζαο αξέζνπλ ηδηαίηεξα) θαη παξνπζηάζηε πνιχ 

ζχληνκα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Θα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ λα βξείηε κηα εηθφλα, ε νπνία 

θαηά ηε γλψκε ζαο απνδίδεη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα "Ση είλαη ε παηξίδα καο;" 

Β΄ θάζη 

1. Γηαβάδνπκε κε πξνζνρή ην παξαθάησ πνίεκα ηνπ Ο. Διχηε «Ο Ήιηνο»(απφζπαζκα 

απφ ηνέξγν Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο) θαη απαληάκε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ: 

Ο ΖΛΗΟ 

Δ ζεηο ζηεξηέο θαη ζάιαζζεο 

η‘ ακπέιηα θη νη ρξπζέο ειηέο 

αθνχηε ηα ρακπέξηα κνπ 

κέζα ζηα κεζεκέξηα κνπ 

«‘ φινπο ηνπο ηφπνπο θη αλ γπξλψ 

κφλνλ εηνχηνλ αγαπψ!» 

Απφ ηε κέζε ηνπ εγθξεκνχ 

ζηε κέζε ηνπ αιινχ πειάγνπ 

θφθθηλα θίηξηλα ζπαξηά 

λεξά πξάζηλα θη άπαηα 

«‘ φινπο ηνπο ηφπνπο θη αλ γπξλψ 

κφλνλ εηνχηνλ αγαπψ!» 

Με ηα κηθξά ρακίληα ηνπ 

θαβάια ζηα δειθίληα ηνπ 

κε ηηο θνπέιεο ηηο γπκλέο 

πνπ θαίγνληαη ζηηο ακκνπδηέο 

κε ηνπο ινμάηνπο πεηεηλνχο 

θαη κε ηα θνπθνπξίθνπ ηνπο! 

 

 ρνιηάζηε ην κέηξν θαη ηελ νκνηνθαηαιεμία. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνλ ζηίρν;  
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 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί; Δληνπίδεηε ιεμηινγηθνχο ζπλδπαζκνχο πνπ ζαο μελίδνπλ;  

 Πνην εθθξαζηηθφ κέζν θπξηαξρεί ζην πνίεκα;  

 Ση παξαηεξείηε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζην θείκελν; 

 Μπνξείηε λα θαηαλνήζεηε κε ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνλ λνεκαηηθφ θφζκν ηνπ 

θεηκέλνπ;  

 Δληνπίδεηε ζην θείκελν ζεκεία αζαθή ή ζεκεία πνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε κε 

πνιινχο ηξφπνπο; 

 Σν πνίεκα πνπ κειεηήζακε αλήθεη ζηε κνληέξλα πνίεζε. Δπνκέλσο απαληψληαο 

ζηηο εξσηήζεηο εληνπίζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο, ηα νπνία 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο ζα ηα ζπκπιεξψζνπκε ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα κε βάζε φζα παξαθνινπζήζνπκε απφ ηηο νκάδεο 

πνπ κειέηεζαλ παξαδνζηαθφ πνίεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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2. Γ. εθέξεο, «―Δπί Αζπαλάθων…‖» 

Ο Γ. εθέξεο παξνπζηάδεη αξραίνπο κχζνπο πξνζαξκνζκέλνπο ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα, έηζη πνπ λα εθθξάδνπλ ζχγρξνλεο εκπεηξίεο. ην πνίεκα «―Δπί 

αζπαιάζσλ…‖» ρξεζηκνπνίεζε ηνλ Αξδηαίν ηνπ πιαησληθνχ κχζνπ. ηφρνο καο είλαη 

λα γλσξίζνπκε ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ κχζσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε 

ζηάζε ηνπ πνηεηή σο Έιιελα πνιίηε θαη πνιηηηθνχ έλαληη ηεο παηξίδαο ηνπ.  

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

Ο Γ. εθέξεο πεξηγξάθεη ζην πνίεκα εηθφλεο ηεο παηξίδαο. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

πεξηγξαθήο πψο ζα ραξαθηεξίδακε ηελ πεξηγξαθή; Βξίζθνπκε εηθφλεο ηεο παηξίδαο πνπ 

ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή θαη ηηο ζπλνδεχνπκε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζηίρνπο.  

2
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

ην πνίεκα δίλεηαη ππαηληθηηθά ε ζηάζε ηνπ Γ. εθέξε σο Έιιελα πνιίηε θαη πνιηηηθνχ 

έλαληη ηεο παηξίδαο. Να εμεγήζνπκε, ζπκβνπιεπφκελνη ην ζρεηηθφ ζεκείσκα ζην 

ζρνιηθφ βηβιίν θαη παξαπέκπνληαο ζηνπο ζρεηηθνχο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο, πψο 

αμηνπνηείηαη ν κχζνο ηνπ Αξδηαίνπ ηπξάλλνπ ζηελ θαηεχζπλζε απηή.  

3
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη έκκεζα ην πνίεκα θαη ηελ 

πεξίθεκε δήισζε ηνπ πνηεηή δπν ρξφληα κεηά ηελ επηβνιή ηνπ δηθηαηνξηθνχ 

θαζεζηψηνο ζηελ Διιάδα, λα αλαθεξζνχκε ζε έλα ζχληνκν άξζξν ζηε ζηάζε ηνπ 

πνηεηή απέλαληη ζηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο. 

4
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Γηα ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα μαλαζπκεζνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο, φπσο ηα εληνπίζακε ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο 

ψξεο. Με βάζε φζα έρνπκε δηαπηζηψζεη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ έληαμε ηνπ πνηήκαηνο 

ζηελ παξαδνζηαθή ή ηε κνληέξλα πνίεζε. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14139/
http://www.snhell.gr/testimonies/content.asp?id=112&author_id=44
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ΟΜΑΓΑ 5 

Α΄ θάζη 

Γεκηνπξγήζηε κηα ζειίδα κε ζέκα ηελ πνίεζε. Πείηε ηελ άπνςή ζαο, παξαζέζηε 

πνηήκαηα νιφθιεξα ή κεκνλσκέλνπο ζηίρνπο πνπ ζπκάζηε, βάιηε ρξψκα θαη εηθφλα. 

Πνηα άπνςε γηα ηελ πνίεζε εθθξάδεηαη ζην παξαθάησ πνίεκα; Ση είλαη γηα ζαο ε 

πνίεζε; 

 

Νικηθόπορ Βπεηηάκορ Αν δεν μού 'δινερ ηην ποίηζη Κύπιε 

Αλ δε κνπ ʼδηλεο ηελ πνίεζε, Κχξηε, 

δε ζα ʼρα ηίπνηα γηα λα δήζσ. 

Απηά ηα ρσξάθηα δε ζα ‘ηαλ δηθά κνπ. 

Δλψ ηψξα επηχρεζα λα ‗ρσ κειηέο, 

λα πεηάμνπλε θιψλνπο νη πέηξεο κνπ, 

λα γηνκίζνπλ νη θνχρηεο κνπ ήιην, 

ε έξεκφο κνπ ιαφ, 

ηα πεξηβφιηα κνπ αεδφληα. 

  

Λνηπφλ; Πσο ζνπ θαίλνληαη; Δίδεο 

ηα ζηάρπα κνπ, Κχξηε; Δίδεο η‘ ακπέιηα κνπ; 

Δίδεο ηη φκνξθα πνπ πέθηεη ην θσο 

ζηηο γαιήληεο θνηιάδεο κνπ; 

Κη έρσ αθφκε θαηξφ! 

Γελ μερέξζσζα φιν ην ρψξν κνπ, Κχξηε. 

Μ‘ αλαζθάθηεη ν πφλνο κνπ θη ν θιήξνο κνπ κεγαιψλεη. 

Αζσηεχσ ην γέιην κνπ ζαλ ςσκί πνπ κνηξάδεηαη. 
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κσο, 

δελ μνδεχσ ηνλ ήιηφ ζνπ άδηθα. 

Γελ πεηψ νχηε ςίρνπιν απ‘ φ,ηη κνπ δίλεηο. 

Γηαηί ζθέθηνκαη ηελ εξκηά θαη ηηο θαηεβαζηέο ηνπ ρεηκψλα. 

Γηαηί ζα ‗ξζεη ην βξάδπ κνπ. Γηαηί θηάλεη φπνπ λα ‗λαη 

ην βξάδπ κνπ, Κχξηε, θαη πξέπεη 

λα ‗ρσ θάκεη πξηλ θχγσ ηελ θαιχβα κνπ εθθιεζηά 

γηα ηνπο ηζνπάλεδεο ηεο αγάπεο. 

 

Αηομική επγαζία για ηο ζπίηι 

ίγνπξα ζα έρεηε δηαβάζεη θάπνην πνίεκα πνπ έρεη ζέκα ηελ παηξίδα. Απηφ ζα είλαη θαη 

ην ζέκα πνπ ζα πξαγκαηεπηνχκε ζηε ζπλέρεηα ησλ καζεκάησλ. Θα εμεηάζνπκε, 

δειαδή, παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παηξίδα. Γηα 

αξρή, βξείηε κεξηθά ηέηνηα πνηήκαηα (πνπ ίζσο ζαο αξέζνπλ ηδηαίηεξα) θαη 

παξνπζηάζηε πνιχ ζχληνκα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Θα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ λα βξείηε 

κηα εηθφλα ε νπνία θαηά ηε γλψκε ζαο απνδίδεη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα "Ση είλαη ε 

παηξίδα καο;" 

Β΄ θάζη 

1. Γηαβάδνπκε κε πξνζνρή ην παξαθάησ πνίεκα ηνπ Ο. Διχηε «Ο Ήιηνο»(απφζπαζκα 

απφ ηνέξγν Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο) θαη απαληάκε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ: 

Ο ΖΛΗΟ 

Δ ζεηο ζηεξηέο θαη ζάιαζζεο 

η‘ ακπέιηα θη νη ρξπζέο ειηέο 

αθνχηε ηα ρακπέξηα κνπ 

κέζα ζηα κεζεκέξηα κνπ 

«‘ φινπο ηνπο ηφπνπο θη αλ γπξλψ 

κφλνλ εηνχηνλ αγαπψ!» 

Απφ ηε κέζε ηνπ εγθξεκνχ 

ζηε κέζε ηνπ αιινχ πειάγνπ 
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θφθθηλα θίηξηλα ζπαξηά 

λεξά πξάζηλα θη άπαηα 

«‘ φινπο ηνπο ηφπνπο θη αλ γπξλψ 

κφλνλ εηνχηνλ αγαπψ!» 

Με ηα κηθξά ρακίληα ηνπ 

θαβάια ζηα δειθίληα ηνπ 

κε ηηο θνπέιεο ηηο γπκλέο 

πνπ θαίγνληαη ζηηο ακκνπδηέο 

κε ηνπο ινμάηνπο πεηεηλνχο 

θαη κε ηα θνπθνπξίθνπ ηνπο! 

 ρνιηάζηε ην κέηξν θαη ηελ νκνηνθαηαιεμία. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνλ ζηίρν;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο; Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί; Δληνπίδεηε ιεμηινγηθνχο ζπλδπαζκνχο πνπ ζαο μελίδνπλ;  

 Πνην εθθξαζηηθφ κέζν θπξηαξρεί ζην πνίεκα;  

 Ση παξαηεξείηε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζην θείκελν; 

 Μπνξείηε λα θαηαλνήζεηε κε ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνλ λνεκαηηθφ θφζκν ηνπ 

θεηκέλνπ;  

 Δληνπίδεηε ζην θείκελν ζεκεία αζαθή ή ζεκεία πνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε κε 

πνιινχο ηξφπνπο; 

 Σν πνίεκα πνπ κειεηήζακε αλήθεη ζηε κνληέξλα πνίεζε. Δπνκέλσο, 

απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο εληνπίζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο 

πνίεζεο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ παξαθάησ 

πίλαθα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο ζα ηα ζπκπιεξψζνπκε 

ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα κε βάζε φζα ζα παξαθνινπζήζνπκε απφ ηηο 

νκάδεο πνπ κειέηεζαλ παξαδνζηαθφ πνίεκα. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο πνίεζεο  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

2. Γ. Ρίηζνο: Ρσκηνζχλε 

Σν πνίεκα «Ρσκηνζχλε»γξάθηεθε απφ ηνλ Γ. Ρίηζν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1945-1947 

θαη δεκνζηεχηεθε ην 1954 ζηνλ ηφκν Αγξχπληα. Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ «παξαπέκπεη 

ζηνλ ηζηνξηθφ αιιά θαη ην ζχγρξνλν ειιεληζκφ, πνπ βηψλεηαη σο ιατθή παξάδνζε θαη 

φρη σο ηζηνξία ή κπζνινγία […]. Ζ Ρσκηνζχλε δσληαλεχεη φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ πνπ δελ είλαη παξά νη αγψλεο απηνχ ηνπ απφηνκνπ θαη αζπκβίβαζηνπ 

ηφπνπ, ελαληίνλ ησλ μέλσλ επηδξνκέσλ…» 

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

Ο άξξεθηνο δεζκφο θχζεο θαη Έιιελα θαη ε ηαχηηζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ κε ηελ 

Παηξίδα παξνπζηάδεηαη ζηνπο ζη.1-16 σο πνξεία απφ ηε θχζε ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ 

ηδέα.Δμεγνχκε πψο δίλεηαη ε πνξεία απηή ζην πνίεκα εληνπίδνληαο θαη γξάθνληαο ηνπο 

ζρεηηθνχο ζηίρνπο ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο. Τπνγξακκίδνπκε ηηο ιέμεηο 

(νπζηαζηηθά, ξήκαηα, επίζεηα) πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν λνεκαηηθφ βάξνο ζε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. Υξσκαηίδνπκε θαη αιιάδνπκε ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο εθείλσλ 

ησλ ιέμεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνια. 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14152/
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2
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

ην πνίεκα ρξεζηκνπνηνχληαη εηθφλεο ηνικεξέο, πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο ινγηθήο 

(ππεξξεαιηζηηθέο εηθφλεο) γηα λα απνδνζεί ε αγσληζηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. 

Δληνπίδνπκε ηηο εηθφλεο απηέο αιιάδνληαο ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη 

πξνζπαζνχκε λα ηηο εξκελεχζνπκε. 

3
ε
 δξαζηεξηφηεηα  

Γ. Ρίηζνο αγαπνχζε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Έιεγε «ηε δσγξαθηθή ηελ αληηκεησπίδσ ζαλ 

έλαλ άιιν ηξφπν άζθεζεο ηεο πνίεζεο. Βέβαηα, ην πιηθφ ησλ δχν ηερλψλ είλαη 

δηαθνξεηηθφ, φκσο ε έθθξαζή ηνπο μεθηλάεη απφ ην ίδην θέληξν [...]. Σν ζπγθινληζηηθφ 

ζηνηρείν ηεο δσγξαθηθήο είλαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα απνηππψλεη θαη λα ζηεξενπνηεί 

εηθφλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη ξεπζηέο, γηα λα ηηο ξεπζηνπνηεί θαηφπηλ κε ην δηθφ 

ηεο ηξφπν. πσο ζηελ πνίεζε ε κηα ιέμε βνεζάεη ηελ άιιε θαη ε κείμε ηνπο νδεγεί ζε 

κηα αλαθάιπςε, έηζη θαη ε δσγξαθηθή ιεηηνπξγεί απξφβιεπηα μεπεξλψληαο πνιιέο 

θνξέο θάζε πξνζρέδην».  

Γηα λα εκβαζχλνπκε ζηε ζρέζε Φχζε/Σφπνο/Παηξίδα θαη άλζξσπνο αλαθεξφκαζηε ζηηο 

εηθφλεο ησλ ζηίρσλ 23-34.  

Σηο εληνπίδνπκε. Ση ζθηαγξαθνχλ νη εηθφλεο; Πψο ζα ηηο ραξαθηεξίδακε; Αηηηνινγνχκε 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί ζηνλ θεληξηθφ θχθιν ηνπνζεηνχκε ηηο 

εηθφλεο ησλ ζηίρσλ 23-34 (ρξεζηκνπνηνχκε ιέμεηο) θαη ζηνπο ηξεηο κηθξνχο θχθινπο 

εηθαζηηθά έξγα ηνπ Γ. Ρίηζνπ πνπ αλαδεηνχκε ζην δηαδίθηπν. 

4
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Γηα ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα μαλαζπκεζνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο, φπσο ηα εληνπίζακε ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο 

ψξεο. Με βάζε φζα έρνπκε δηαπηζηψζεη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ έληαμε ηνπ πνηήκαηνο 

ζηελ παξαδνζηαθή ή ηε κνληέξλα πνίεζε. 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηε Λέζρε Αλάγλσζεο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

επέθηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ ζελαξίνπ θαη ν εκπινπηηζκφο κε πνηεηηθά θείκελα 

θαη άιισλ πνηεηψλ –παξαδνζηαθψλ, κνληέξλσλ αιιά θαη κεηακνληέξλσλ– είλαη 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξέζεη ην ζελάξην λα εμειηρζεί. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζπλάληεζε δπζθνιίεο πνπ νθείινληαλ ζηε κηθξή επαθή ησλ 

καζεηψλ κε ηελ πνίεζε. Οη καζεηέο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζεγγίζνπλ ην λφεκα 

άγλσζησλ ζε απηνχο πνηεκάησλ νχηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ. Έηζη, ρξεηάζηεθε λα κεησζνχλ ηα πνηήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαλ ζην ζπληαγκέλν ζελάξην θαη λα απινπνηεζνχλ πνιιέο εξσηήζεηο. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Παληδαξέιαο,Π. 2012. Σα βαζηθά εξγαιεία ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

θαη ν ρξήζεηο ηνπο: πεξηβάιινληα παξαγσγήο ιφγνπ, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο θαη 

δηαδίθηπν. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.  

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pdf [27/4/2013]. 
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